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Mary Kay pomáha druhým aj v roku 2015! 
 

Mary Kay celosvetovo podporuje rôzne charitatívne projekty, či už na podporu týraných žien a detí, onkologicky 
chorých pacientov, na výskum rakoviny prsníka a pod. Mary Kay v Slovenskej republike sa navyše venuje 
nasledujúcim charitatívnym aktivitám: 
 
Orin Panacea  
Mary Kay dlhodobo prispieva združeniu Orin Panacea, ktorého misiou je je 
revitalizácia nemocníc a zdravotníckych zariadení s cielom zlepšenia kvality 
života detských pacientov. 
 

 
 
 
 
 
 
 

  Velvet Run Bratislava 
Zamestnanci Mary Kay sa zapájajú do bežeckých súťaží. 
V roku 2013 a 2014 sme sa zúčastnili bežeckého 
podujatia pre ženy a dievčatá v pohybe Velvet Run. 
Výťažok zo štartovného putoval na podporu 
charitatívnych aktivít OZ Orin Panacea, a to konkrétne 
na podporu zriadenia novej záhrady v Detskej fakultnej 
nemocnici na Kramároch v Bratislave a v Košiciach na 
podporu financovania „Happy terapie“, ktorá pomáha 
detským pacientom dlhodobo pripútaných  
k nemocničným lôžkam a ich rodinám.  

 
 
Myslite ružovo, konajte zeleno 
Už od roku 2013 zamestnanci českej a slovenskej pobočky  
a nez. kozmetické poradkyne Mary Kay vysádzajú stromy – 
celkovo vysadili už viac ako 300 nových stromov pri Prahe 
a Bratislave. Aj tento rok máme v pláne zasadiť nové 
stromy v tejto oblasti. 
 
 

 
 

                        
                    Zbierajme viečka pre deti 

Mary Kay sa od roku 2013 zapája do zbierania viečok 
na charitatívne účely. Aj vďaka našej pomoci v  roku  
2013 bol chorému Kubíkovi zabezpečený pobyt  
v rehabilitačnom centre na Slovensku. V súčasnosti  
zbierame viečka pre chorú Kristýnku. 
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Daruj krv s Mary Kay 
Na tradičnej májovej akcii Mary Kay na podporu darcovstva krvi sa 
zúčastnia nielen zamestnanci Mary Kay, ale aj nezávislé kozmetické 
poradkyne a zákazníčky. V roku 2015 sme spolupracovali s pätnástimi 
nemocnicami po celej Českej republike. Na Slovensku podporujeme 
Svetový deň darcov krvi. 
 
 
 
 

 
 
Ružové plameniaky a tučniaky 
Spolupracujeme so ZOO v Českej aj Slovenskej republike. K ružovým 
plameniakom, ktoré sme adoptovali v Prahe a v Bratislave, sa vlani 
pripojili aj tučniaky, ktorých adoptívnymi rodičmi sme v Prahe a 
Košiciach. 
 

 
 

Charita na sociálnych sieťach 
Snažíme sa pomáhať aj prostredníctvom sociálnych sietí. V októbri 2013 sme 
napríklad za každého nového fanúšika na Facebooku prispeli 5 Kč do Fondu 
ohrozených detí v Českej republike.  
 
Elektronické PF 
Už dva roky po sebe sme netlačili novoročné priania a peniaze ušetrené za 
tlač sme venovali na charitatívne účely. Ani tento rok nebudeme tlačiť PF 
a peniaze venujeme charitatívnej organizácii. 

 
 

Tučniak MiKi 
Predajom tučniaka MiKiho Mary Kay 16. januára 2014 rozšírila svoju 
charitatívnu činnosť a jedným z cieľov je nabádať aj občanov našej 
republiky, aby sa tiež zapojili do procesu pomáhania druhým – a vďaka 
MiKimu zábavnou formou. Od 16. 10. 2014 je v predaji aj jeho kamarátka 
KiMi. 
 
Zber oblečenia 
Zamestnanci Mary Kay sa pravidelne zapájajú do zberu nepotrebného 
oblečenia, doplnkov a obuvi. Celý zber bol odovzdaný ľuďom v núdzi pred 
organizáciou Diakonii Broumov. Aj tento rok budeme pokračovať v zbere 
oblečenia. 
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